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Szögi Gézáfy Göllner Lajost 
és Feketehalmi-Czeydner Ferencet is 

kiadják a szövetségesek a többi 
magyar háborús bűnössel együtt 

A szövetségesek kezében levő és rövidesen haza-
szállítandó nyilas és fasiszta vezetők névsora 

ibbea a frontban a dőalő h ó a mun-
káspártoké legyen. Senki ne értse 
|zoi;ban ezt félre, mert 

vezetni akarjak az országai, ée 
diktálni senkinek sem akarnak. 

Ezen a választáson 
ne a Shvoyok 

és Vidooicsok győzzenek t 
Hangsúlyozta a továbbiakban, bogy 

u ország ma igen rossz gazdasági 
viszonyok közölt van, ezért természe-
tesen szüksége van külföldi segít-
ségre is. Az ország szívesen el h fo-
(adja ezt a segítséget, bárbonaan is 
fijjüa, de csak agy, ha ezzel aeai 
veszélyeztetik IBggelleaség«akeL Min-
den olyan beavatkozást ezért a leg-
erélycscbben vissza |ceU utasítani, 
mnelynek célja a magyarországi rcak-
ció megerősítése lenne. Nem szabdd 
Wzonban azt sem elfelejtenünk, hogy 
Magyarország ma külföldi ellenőrzés 
alalt áll. 

ila azt akarjak, hogy ez az el-
lenőrzés minél előbb megszűn-
jék, be kell bizoayttaaaak, hogy 
a magyar demokrácia megdönt-

hetetlen. 1 

A Szovjetuniónak biztosnak kell len-
nie erről, hogy teljesen bizni tudjon 
az országban. Ebben azonban nem 
bízhat aVkor. ha Shvoyok és Vidovk-
rsok győznek a választásokon, haaeáá 
esakis akkor, ha Bákosik és Szaka-
sltsok kerülnek az élre. Ehhez vi-
szont szükség van a munkáspártok 
szoros egységére — mondotta Révai 
elvtárs. 

— Meg kell mnlalnunk, hogy a 
aiagyar munkásosztály egvilt erö-
rkb, mint a reakrió. Ezért teljes eri-
rel küzdenünk kell a reakció ellen, a 
frmokratikos párlok balszárnyinak 
Shrleies gvőzelméért ezeken a vá-
lasztásokon! 

Révai József elvtárs beszédét a je-
(cnlevrk hosszantartó, lelkes tapssal 
fs éljenzésse! fogadták. Kiss Pál e!V-' 
járs köszönte meg a tanulságos be-
szédet és a Magy ar KoramunlWá'PfliT-' 
ba való minél nagyobb számú tömö-
rülésre és tagszerzésre hívta fel a 
hallgatóságot. A gyűlés lelkes hangu-
latban az. Internacionálé elérieklcsévcl 
Ifft véget 

Révai elvtárs előadása 
Battonyán 

és Mezőhegyesen 
Vasárnap délelőtt Ballonján, dél 

[ulán pedig Mezőhegyesen folytatta 
[előadásait Révai József elvlárs. A két 
[Talu népe lelkesen üdvözölte áz elő-
adót, aki a falu dolgozói előtt is is-
'mcrlcllc a párt hároméves "épilő-
lervét. 

— November 4-éu a magyar nép-
nek ugy kell döntenie — inőndolla 
Révai elvtárs —, hogy a parlament-
ben a baloldali többség biztosítva 
legyen. A baloldali többség viszont 
akkor lesz filőképcs, alkalmas arra, 
lidgy gyors tempóban megoldja az or-
szág népének komoly problémáit, ha 
• választáson a Kommunista Párt 
'győzedelmeskedik. 

— Nem Igaz, hogy az ország újjá-
építéséhez 30—40 esztendő kellene, 
c'égendő lesz báróin esztendő is, lia 
a magyar nép a magyar demokrácia 
feilszúrnyát támogatja a választások 
torán és a Magyar Kommunista Párt 
hároméves tervét a magyar nemzet 
programjává emeli. 

Bailonyn és Mezőhegyes népe lel-
kes tüntetéssel éllcllc a Magyar Koin-
ínunfMa Pártot és ünnepelték Révai 
József elvtársat. 

A Vajdaságban magyarul 
is hiiriáh a helységneveket 

(Relgrád, szeptember 3t)', Jugoszláviá-
ban törvény biztosilja a vajdasági né-
pek egyenjogúságát és szabad nyelv-
használatát. Most elrendelték, hogv 
valamennyi virosfi állami és községi 
hivatal nevet az illető helvség leriilctén 
élő nemzetiségek nyel vén'is ki kell írni 
Kivételt esak a német nvelv használa-
tánál tesznek. 

(Szeged, október 1.) Lapunk szom-
bati számában a Magyar Távirati Iroda 
jelentése alapján megírtuk, hogy Szálasit 
és tiz bűntársát egy katonai repülőgé-
pen elindították Németországból, hogy 
Magyarországra hozzák. A hirt a buda-
pesti lapok is közölték mint megtörtént 
eseményt, később azonban cáfolat je-
lent meg, 'mert a repülőgépet rossz 
légköri vtszonyok miatt nem tndták el-
indítani. Most már azonban bizonyos, 
hogy a magyar háborús íőbünösók rö-
videsen hazakerülnek. 

Azok között, akiket az amerikai ka-
tonai hatóság kiad a magyar büntető 
hatóságnak, szerepel Szögi Géza sze-
gedi nyilasképviselő, vott Szálasi-állam-
titkár és Göllner Iajos, a szegedi nyi-
laspárt elnöke, valamint Feketehalmy-
Czeydner Ferenc volt szegedi hadtest-
parancsnok, ax újvidéki tómeggyilkos-
ság értelmi szerzője. 
4 A rövidesen kiadásra kerülő nyilas 
és fasiszla vczcrck névsora a kővet-
kező: 
"Dr. Antaí István", Bárdossy László, 

Baseli Ferenc, Bndinszky László, Col-
las Tibor báró. Csia Sándor, Endre 
László. Fiala Ferenc, Fluck István, 

Gcra József, GiHarr Lajos, Gömbös 
Ernő, Görgei Vince, Hain I'étcr, Hain 
Péternéj Hcllcbronth Vilmos, Hubai 
Kálmán, Imrédy Béla, Jaross Andor, 
Kassai Ferenc, Kerekes Béla, Kiss 
Ferenc (aki tehát mégse tudott ki-
szökni Svájcba), Kolosváry-Borcsa Mi-
hály, Kunder Antal, Langsfcld Géza. 
Műlnássy ödön, Matoicsy Mátyás, Ma-
tolcsy" Tamás, Omclka Ferenc, Pálffy 
Fidél gróf, Porzczinszky György, Rá-
kosi Gyula, Reményi-Schnellcr Lajos, 
Serényi Miklós grőf, Szádeczky-Kar-
doss György, Szakváry Emil, Szúlasi 
Ferenc, Szász Lajos, Szigethy Vilmos, 
Szőgl Géza, Szőnősi Jenő, Sztójai Dö-
me, Temesvári László, Vajna Gábor, 
Zöldi Márton, Dorogi Farka? Akos, 
Mester "Kálmán, Andrejka "Ödön, Baky 
László, Legcza János, Szombathelyi 
Fcrcnc.llennycy Gusztáv, Craisy Jó-
zsef, Ruszkai Jenő, Tarnai Miklós, 
Tárnái Gyula, Malonyaf László, Be-
rcgffy-Berger Károly, Dulin Elek, Tó-
biás Kornél, Lcngvái'y György, "Fe-
keiebalmi-Czeydner Ferenc, Rajniss 
Ferenc, Tarczay-Felícidcs Román. 

vibbá a jogi karon a kisebb köziga© 
gatási pályákra jogosító oklevelek meg. 
szerzése esti tanfolyamokon. 

Végül Purjesz Béla rektor az egj© 
tem hallgatóságáról beszélt, meleg sz© 
retette! üdvözölte őket és rámutatott 
arra, hogy az egyetem a demokrácia 
szellemiben jellemes, lelkiismeretes, er-
kölcsös, bátor gondolkozású is bízt a 
ililetü szociális nevetésit követeli meg. 
Suántsunk mélyen, vessünk bőségesen 
— mondotta —, bogy dus aratásunk 
legyen. Hogy pedig bőséges áldás hull-
jon munkánkra, ahhoz alázatos szívva* 
kérjük az Úristen segítségét 

Dr. Purjesz Béla előadását a jelei© 
levők mindvégig nagy érdeklődéssel ki-
sérték, majd a Szózat hangjaival ért 
véget a szegedi egyetem bensőséges é© 
megnyitó ülése. 

Felavatták 
a tüzoltószakszer vezet 

szókházát 
(Szeged, októberi) A szegedi tűzoltók 

szakszervezete a tűzoltóság Kossuth 
Lajos-sugárut 17. szám alatti épületé-
ben otthont rendezett bc. A földszinti 
helyiségekben szépen berendezett ott-
bont vasárnap avatták fel ünnepi külső-
ségek között. 

A nemzeti szinü cs vörös zászlóval 
díszített teremben Kopasz István tű© 
oltóparancsaok mondott avatóbeszédet, 
majd Dénes Leó elvtárs, polgármester 
szólott elismeréssel a tűzoltók munká-
járól. A túzoltószakszcrvczet nevében 
Kálmán István mondott beszédet. 

Az ünnepségen résztveit még a v © 
ros nevében Róna Béla elvlárs, tanár© 
nok, a magyar tüzoltószakszcrvezot 
központja részéről pedig llodai Antal 
elnök és Solti László főtitkár. 

Színház Művészet 
Déri Pál és Lnkárs Pál hangverse-

nye. Szombaton két fiatal művész, 
Déri Pál énekes és Lukács Pál brá-
csaművész hangversenyezett a zent© 
Iskolában az Újságírók Otlhouá kon-
certvállalatának rendezésében. Fiatal-
ságuk abban a becsvágyban nyilatko-
zott meg, amellyel igényes műsoru-
kat összeállították, máskülönben if-
júságukat meghazudtoló érettségről 
tettek tanúságot. Déri Pál dalokat én 
áriákat énekelt fejlett muzikalitással 
tudatos müvészeltél és olyan sikcrrcL 
hogy ráadásokkal kellett megtoldani 
műsorát. Lukács {Sédig Nardini D-dub 
szonátájának, Bach C-dur adagi ójának 
és több más hangverseny mü szép 
tolmácsolásával mutatkozott be a sze-
gedi közönségnek, amely csaknem tel-
jesen megtöltette a zeneiskola hang-
versenytermét 

ÉRTELMISÉGIEK! 
EGYETEMISTÁK! 

nektek tart e lőadás t 
SZ IRMA I I STVÁN 

a Központi Egyelem 
aulá jában 

október 3-án, szerdán déiután 
6 órakor. 

I M. K. P. szegedi (uiusi^nj-
egyelemi pártszervezete 

közhírre teszi a városi adóhivatal, 
hogy a háborús bűncselekmények folv-
tán előállóit hadikárokró! készült kár 
felvételi jegyzék a városi adóhivatal 
földadó-nyilvántartási osztályúnál 
ajtószám) kitétetik azzal, hogy min t-
ázok, akik földbirtokukban okomtt 
hadikárt bejelentették, a kárfelvételi 
jegyzék megtekintése után meggyőzőit-
heinck arról, hogy a károsult földrész-
leteik a jegyzékbe fel vanuak-c véve, 
mert azon a cimen, bosy valamely 
földrészlet a jegyzékből tévedés folytán 
kimaradt, a bizottság helyszíni bejá-
rása, illetve október llVike után adóel-
engedés többé neiu igényelhető. Várat* 
adóhivatal, 

Vasárnap zajlott le 
a szegedi tudományegyetem 

ünnepélyes megnyitása 
Dr. Parjesz Béla rektor nagyfontosságú bejelentései 

az egyetem terveire vonatkozóan 
rrérŐt-választott témáról fog beszélni, 
hanem az egyetem égető 

(Szeged, október i) Vasárnap--dél-
ejőlt ynnepélycs külsőségek közölt tar-
totta meg az uj szellembea meginduló 
szegedi tudományegyetem évnyitó köz-
gyűlését a központi egyetem aulájában 
A közgyűlésen megjelentek a város egy-
házi, polgári és katonai hatóságok kép-
viselői, a pártok vezetői, továbbá az 
egyetemi ifjúság igen nagy része és 
szépszámú ünneplő közönség. Megjelent 
többek között Dénes Leó elvtárs, pol-
gármester, Hamvas Endre megyés-
püspök és örley Zoltán vezérőrnagy is. 

A Himnusz eléneklése után dr. Riesz 
Frigyes lelépő rektor köszöntötte a meg-
jelenteket és nyitotta meg a közgyűlést. 
Beszédében visszapillantást vetett az el-
múlt tanév munkájára. Elmondotta, 
hogy tavaly amint megnyílt az egyetem, 
megjelenlek a város kiürítésére félsz® 
litó plakátok és megjött a rendelet az 
egyetemi értékek elszállítására is. Az 
egyetem kormányzatát a reklorladó 
bölcsészeti kar itlmaradt dékánja, 
Hermann Egyed professzor vállalta 
magára. Januártói kezdve már kezdtek 
hazatérni a professzorok, visszatért a 
rektor is. de budapesti működésének 
a helybeli kormányhatóság által történt 
félremagyarázása következteben kény-
telen volt tisztéről lemondani és az elek-
torok bizalma folytán Riesz Frigyes 
professzor lett az uj rektor. Nemsokára 
sor került a minisztertől élőszóban ka-
pott felhatalmazás alapján a jogi kar 
megszervezésérc is, de ezt a tervet ínég 
mindip nem sikerült tökéletesen meg-
valósítani, habár az idén már meg-
indultak a jogi kar ólőadásai. 

Beszéde befejező részében Riesz pro-
fesszor megemlékezett az egyetem ha-
lottairól. többek között az európaszcrlc 
ismert C.srnycry János klasszika-filoló-
gus és Solymosstj Sándor néprajztudós, 
nyugalmazott professzor haláláról. Né-
hány statisztikai adatot ismertetett még 
a hallgatósággal, majd tanártársainak 
mondott köszönet után közvetlen szavak 
kíséretében adta át a rektori láncot az 
uj rektornak, dr. Purjesz Béla orvospro-
fesszornak. Ugyanekkor a dékánok is 
átadták tisztüket az uj dékánoknak. 
Purjesz professzor megköszönte a pro-
rektor hozzáintézett szavait és meg-
ígérte, hogy minden igyekezetével az 
egyetem szellemi és vagyoni javaiért 
fog küzdeni. 

Ezután került sor a rektori szék-
foglaló előadás megtartására. Bejelen-
tet.c Purjesz rektor, hogy a szokástól 
eltérően most uem szakiüdbmánya te-

kérdéseirőt 
akar néhány szót szólni.Hangsúlyozta, 
hogy az egyetem számára teljes mér-
tékben biztosítani kell a kutatás szabad-
ságát, az igazság keresésit is szabad 
hirdetését. Megvilágította ezutáu az 
egvetemi tanárok és kezük alól kik© 
rülő magántanárok felelősségteljes 
munkáját és bejelentette, hogy a tan-
székek betöltésének uj módját szeretné 
bevezetni, amely sokkal demokratiku-
sabb lenne az eddiginél, de épségben 
tartaná az egyetem autonómiáját is. A 
magántanári képesítés elnyerését meg 
akarja szigorítani és az uj kutató gene 
ráció kiválasztására a frauciaegyetemen 
divatos versenyvizsgákat tartja legalkal-
masabbnak. Ezután igen íigyclcmre-
méltóan határozta meg az egyetem 
szervezetének kialakitását. Rámutatott 
arra. hogy az egyetem székhelye for-
máiban hat az egyetem fejlődésének 
kialakulására, ezérl a szegedi egyetem-
nek részben Szeged népe után kell iga-
zodnia, amely megfogta a futóhomokot, 
igájába hajtotta az erdőt, termőföldet, 
gyümölcsöt varázsolt a Duna-Tisza 
közén. Egyetemünknek is mélyen kell 
gyökeret vernie — mondotta — és bele 
kell nőnie a szegedi humuszba. Meg kell 
találnunk a módját, hogy nc légüres 
térben lebegjünk, hanem a város, a kör-
nyék elengedhetetlen tartozéka legyünk, 
a környezettet összeforrjunk. Mintául 
Szovjetoroszországot hozta fel a rektor, 
ahol a kutató intézeteket elsősorban a 
nagv indusztriális központokban állítot-
ták "fel. 

— Egyetemünkön már működnek 
speciális kutatóintézetek — mondotta —, 
amelyek a helyi szint gazdagítják. Ilyen 
például Darlucz professzor igazgatása 
alatt működő Alföldkulató Intézet. Szük-
ség lenne még azonban az Alföld mé-
lyében elreitett kincsek felkutatására 
geofizikai kutatóintézetre, a föld felü-
letesebb rétegének átkutatására és meg-
felelő átalakítására pedig agrokémiai 
intézetre, továbbá az Alföld táplálására 
cs ipari feldolgozásra szolgáló növény-
zetének helyes termelésére és átalakí-
tására botanikai kutatóintézel kellene. 
Ezenkívül egyetemi szociális telepet kell 
létesíteni —amint azt Kanyó professzor 
is elgondolta —, ahol az egyetemi ifjú-
ság bevonásával az agrár lakosság és 
az ipari munkásság szociális helyzetét 
tanulmányoznák és kózzétennék. Ugyan-
csak a szegcdi jelleg kifejezőbbe télelét 
jelentené a uiunkásgimuáziuci is, to-


